COMUNA IANCU JIANU
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind
SOLICITAREA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE A IMOBILULUI „ CĂMIN CULTURAL PADEA"
IN VEDEREA REALIZĂRII UNUI AŞEZĂMÂNT CULTURAL PRIN
"PROGAMUL PRIORITAR NATIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII
PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE IN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTA
ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM SI PENRU REABILITAREA
,MODERNIZAREA , DOTAREA SI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN
MEDIUL RURAL SI MIC URBAN
\

In temeiul:
- Ordin comun al MDRT nr. 1152/2011 si MCPN nr.2207/2011 privind aprobarea
Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale si dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale in localităţile unde nu exista asemenea instituţii, precum si pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
Raportul compartimentului de resort
Avizele comisiilor de specialitate
Prevederile Legii nr.52/2003 p[rivind transparenta decizionala in administraţia
publica;
- art. 36 , alin 2 , lit „ d " si alin. 6 lit. „ a " punctele l,4,art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala (r)

Consiliul Local Iancu Jianu - Olt costituit conform hotărârilor nr. 3 din ..23.06.2012..,

CONSTATA
1. In comuna Iancu Jianu, jud. Olt nu exista spatii adecvate pentru desfăşurarea unor
activităţi culturale , de informare de educaţie permanenta cetăţenilor localităţii fiindule oferite servicii culturale minimale si uneori de calitate indoielnica . Crearea unor
spatii pentru asemenea activităţi este necesara si oportuna .
2. Imobilul „Căminul Cultural " face parte din domeniul privat al localităţii si poate fi
modernizat, reabilitat dotat si transformat in aşezământ cultural asigurând condiţiile
tehnico-administrative necesare funcţionarii unui aşezământ cultural.
3. Clădirea poate sa -si păstreze destinaţia de aşezământ cultural (cămin cultural) minim
15 ani.

4. Exita resursele proprii necesare finanţării de minim 20% din valoarea totala a
proiectului.
5. Exista posibilitatea suporatarii cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investiţiei
din bugetul local in procent de 40% pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data cand
investiţia este data in exploatare.

Fata de cele constatate

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Considera ca este necesara si oportuna realizarea investiţiei "REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL- COMUNA IANCU JIANU,
JUDEŢUL OLT' si aproba efectuarea lucrărilor de reabilitare , modernizare si dotare a
construcţiei „Căminul Cultural,, bun ce aparţine domeniului privat al localităţii, in vedea
transformării sale in aşezământ cultural „cămin cultural " i n cadrul „Programului prioritar
naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale in localităţile unde nu
exista asemena instituţii, precum si pentru reabilitarea y modernizaea si finalizarea
lucrărilor de costructii a aşezămintelor culturale de drept public si mic urban".
Art. 2 Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locala.
' Art.3 Se aproba planul de activitate pe următorii 3 ani de la darea in funcţiune- conform
anexei prezentei hotărâri.
Art.4 Se asigura finanţarea din resurse proprii sau atrase (cofinantarea) de 20 % din
valoarea totala a proiectului.
Art.5 Cheltuielile de mentenanta si gestionare a investiţiei vor fi asigurate din bugetul
local in procent de 40% de la data cand investiţia este data in exploatare .
Art.6 Clădirea isi va păstra destinaţia de aşezământ cultural „cămin cultural" timp de
minim 15 ani.
Art.7 Se imputerniceste Primarul corn. Iancu Jianu , jud. Olt sa intocmeasca orice
formalitate ceruta de lege pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.
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